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reunirá hoje (23) e amanhã (24) na sede da
CONTRICOM, em Brasília, para analisar a
prestação de contas e elaborar parecer da
previsão orçamentária.
Segundo o presidente da Confederação,
Francisco Chagas Costa – Mazinho, “como são as
últimas reuniões ordinárias do ano, a diretoria e o
Conselho de Representantes farão um balanço das
atividades desenvolvidas em 2017 e começarão a
definir os passos da entidade para o próximo
exercício em razão dos novos desafios colocados
para os trabalhadores e o movimento sindical”.

BOLETIM 454
Brasília, 23 de outubro de 2017

Fonte: Comunicação CONTRICOM

Nota das centrais sindicais:
O Brasil não pode voltar a
ser escravagista

CONTRICOM promove
eleições, reúne Conselho
de Representantes e
Diretoria em Brasília
A
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores na Indústria da Construção e do
Mobiliário – CONTRICOM – promoverá eleições
para a sua direção nesta terça (24), em sua sede
nacional em Brasília (foto), a partir das 9 h, com
chapa unitária que foi apresentada ao pleito.
Ainda no dia 24, haverá reunião da
Diretoria da entidade para avaliar o informe das
atividades dos diretores residentes e não
residentes, entre outros assuntos gerais.
Já no dia 25, a CONTRICOM reúne o seu
Conselho de Representantes para apreciar e votar
a previsão orçamentária para o exercício de 2018,
de acordo com parecer do Conselho Fiscal, que se

As centrais sindicais brasileiras; União
Geral dos Trabalhadores (UGT), Força Sindical (FS),
Central Única dos Trabalhadores (CUT) Central
Sindical
Brasileira
(CSB),
Central
dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e
Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST)
repudiam, de forma veemente, a decisão do
Governo Federal que, ao publicar a portaria
1.129/2017 retira da definição brasileira os
conceitos de condição degradante e jornada
exaustiva, dificultando a fiscalização e a punição
de empresas flagradas com mão de obra escrava
ou condições análogas.
Tal decisão atende a interesses espúrios de
uma pequena parcela de maus empresários,
principalmente do setor ruralista e do
agronegócio, em detrimento à milhares de
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trabalhadores e trabalhadoras que neste
momento estão vulneráveis a todo o tipo de
exploração de mão-de-obra, o que contraria,
inclusive, normas internacionais nas quais o Brasil
é signatário.
Esta ação unilateral e sem a promoção de
qualquer tipo de diálogo com a sociedade é a mais
clara demonstração de que este Governo virou as
costas para os cidadãos. Não se importa com os
interesses do coletivo para agradar somente os
representantes do lado mais perverso do
capitalismo selvagem.
As centrais sindicais brasileiras, ao longo
de muitas décadas, vêm promovendo inúmeras
ações pelo fortalecimento do conceito de trabalho
decente, para enfrentar as práticas análogas a
escravidão e o trabalho infantil, o que vinha
mostrando um bom resultado graças às duras
medidas que eram adotadas contra as empresas
ou locais de trabalho que eram flagrados com
irregularidades.
Agora, ao dificultar a punição e a
fiscalização para esse crime e juntando essa ação
às já aprovadas Leis Trabalhista e da Terceirização,
o Governo promove uma inversão no sentido do
que é o direito do trabalhador para construir uma

legislação de ampla proteção à empresa e ao
empregador.
Desde a criação do Grupo Especial de
Fiscalização Móvel, em 1995, período em que
mais de 50 mil pessoas foram resgatadas de
modelos predatórios de exploração de mão de
obra existente desde os tempos da Colônia e do
Império, o Brasil se tornou referência mundial no
combate ao trabalho escravo.
Assim, o conjunto das centrais sindicais
brasileiras, vem a público denunciar junto aos
tribunais internacionais a ação do Governo
Brasileiro, e exigir a revogação deste decreto que
tanto prejudica os trabalhadores e principalmente
a camada mais pobre da sociedade.

Crise financeira nas
entidades sindicais: que
fazer?
O momento atual exige que as entidades,
simultaneamente, planejem estrategicamente,
aprofundem a compreensão de suas finanças
relacionando-as com os objetivos estratégicos,
façam adequações mantendo princípios de
solidariedade com dirigentes e funcionários,
aumentem suas receitas principalmente focando
na sindicalização e na formação dos dirigentes,
dos funcionários, dos militantes sindicais e dos
trabalhadores em geral.
Augusto César Petta*
As entidades sindicais estão com atenção
voltada para enfrentar o golpe violento desferido
pelo capital contra o trabalho, por meio da
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chamada Reforma Trabalhista. As forças do capital
introduziram na legislação o fim da contribuição
sindical e, por meio do STF, impediram o desconto
das taxas assistencial e confederativa dos não
filiados. Aprofunda-se assim, uma crise
reestrutural, desemprega, precariza condições de
trabalho, dificulta ao máximo a ação sindical.
O CES tem debatido — por meio de cursos
e palestras, nos convênios que mantem com a CTB
e outras entidades — essa crise financeira. No
início de outubro, por convênio com Apropuc de
Campinas, Seaac e Sinpro Campinas e Região, foi
realizada palestra com o assessor técnico do
Dieese Victor Pagani, tendo como tema
“Administração Sindical em Tempos de Crise —
formas de enfrentamento”.
Sem ter a pretensão de ter propostas
definitivas para o enfrentamento da crise atual,
relacionamos algumas que, se aplicadas, poderão
trazer bons frutos:
1) Realizar Seminário de Planejamento
Estratégico Situacional (PES) — que permite às
entidades
estabelecer
objetivos,
levantar
problemas, estabelecer metas, definir projetos
prioritários, construir projetos que orientem as
ações, definir calendário anual das atividades .
2) Fazer levantamento geral dos recursos
financeiros obtidos regularmente e de como ficará
a partir dos cortes relativos ao não recolhimento
das taxas acima citadas.
3) Fazer levantamento geral de como os
recursos financeiros são gastos. Não devemos
concordar com cortes precipitados, inclusive com
os que têm como objetivo principal atingir
diretores e funcionários que não são dóceis aos
que comandam a estrutura sindical.
4) Fazer levantamento das dívidas da
entidade, assim como das dívidas que outros têm

com a entidade. Aqui estão incluídos débitos das
empresas que recolhem quantias relativas às taxas
sindicais e não repassam aos sindicatos, ou
repassam quantia menor do que arrecadam.
Neste caso, é necessário encaminhar processos na
Justiça.
5) Tendo essa visão de conjunto com os
dados disponíveis à diretoria da entidade,
estabelecer
um
processo
de
discussão
democrática, para verificar que gastos são
supérfluos e que podem imediatamente ser
cortados. Não se deve começar com cortes que
atinjam emprego dos funcionários e liberação dos
diretores, seja porque não devemos contribuir
para aumentar o desemprego, seja porque o
trabalho desenvolvido pela entidade precisa ser
intensificado.
6) Realizar campanha de sindicalização
pela necessidade de envolver os trabalhadores e
trabalhadoras na luta e de obter recursos para a
ação sindical.
7) Assumir trabalho de base, constituição
de Organizações por Local de Trabalho (OLT),
eleição de delegados sindicais, atuação nas Cipas,
enfim, aproximar-se dos trabalhadores , ouvindoos e envolvendo-os na luta econômica, política e
ideológica.
8) Intensificar trabalho de comunicação,
por meio das redes sociais, do jornal, dos boletins,
dos meios de comunicação disponíveis, tendo
como objetivo a elevação do nível de consciência
política.
9) Intensificar processo de formação
política e sindical com a realização de cursos,
palestras, seminários envolvendo dirigentes,
militantes e trabalhadores da base. É fundamental
neste momento, que haja uma compreensão da
importância do sindicato como instrumento de
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organização e mobilização na luta contra os
interesses do capital.
10) Realizar planejamento financeiro
baseado no PES e nos dados obtidos nos
levantamentos de recursos e gastos indicados
acima, com dotação de recursos para os vários
setores (secretarias, departamentos, áreas de
atuação, etc.), de acordo com as necessidades e
possibilidades que a entidade apresenta.
Em síntese, o momento atual exige que as
entidades,
simultaneamente,
planejem
estrategicamente, aprofundem a compreensão de
suas finanças relacionando-as com os objetivos
estratégicos, façam adequações mantendo
princípios de solidariedade com dirigentes e
funcionários,
aumentem
suas
receitas
principalmente focando na sindicalização e na
formação dos dirigentes, dos funcionários, dos
militantes sindicais e dos trabalhadores em geral.
Presença ativa nas bases deve ser palavra de
ordem!

mas eles ainda não procuraram uma agência
bancárias para retirar o benefício. Esse saque
poderá ser feito até o dia 28 de dezembro.
Servidores públicos devem procurar o
Banco do Brasil. Já trabalhadores da iniciativa
privada, a Caixa Econômica Federal. Tem direito
ao abono quem trabalhou com carteira assinada
por, pelo menos, um mês em 2015, teve
remuneração média de até dois salários mínimos
e está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco
anos. Além disso, deve ter tido seus dados
informados corretamente pelo empregador na
Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
A lista de pessoas com direito a receber o
recurso pode ser consultada no site
[http://trabalho.gov.br/abono-salarial/consultaabono-salarial] do Ministério do Trabalho.
Também é possível se informar sobre o benefício
procurando as agências.

(*) Professor, coordenador-técnico do CES, expresidente do Sinpro Campinas e região e expresidente da Contee

Comissão mista votará
relatório que cria Agência
Nacional de Mineração

Fonte: Diap

Mais de R$ 1 bilhão de
abono salarial de 2015
ainda não foram sacados
Mais de R$ 1 bilhão referente ao abono
salarial do PIS/Pasep ano-base 2015 ainda não
foram sacados. Segundo o governo federal, o
dinheiro pertence a 1,46 milhão de trabalhadores,

Fonte: Agência Brasil

A comissão mista que analisa a Medida
Provisória 791/2017 reúne-se na terça-feira (24),
às 14h, para votar o relatório do deputado
Leonardo Quintão (PMDB-MG). A MP cria a
Agência Nacional de Mineração (ANM) para
substituir o Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM), que regula a atividade desde
1994.
Quintão apresentou o relatório na última
quarta-feira (18). De acordo com o texto, a ANM
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vai executar a política nacional para a mineração,
fiscalizar a atividade, definir normas para o
aproveitamento dos recursos e arrecadar tributos.
A agência também será responsável pela outorga
da exploração mineral e pela mediação de
conflitos no setor.
O diretor-geral e os quatro diretores da
ANM terão mandatos de cinco anos. Serão
nomeados pelo presidente da República depois da
aprovação das indicações pelo Senado. Eles
devem comprovar experiência em regulação e
formação acadêmica compatível com o cargo. Não
podem ser indicados membros de associações
patronais e de trabalhadores do setor mineral ou
pessoas que tenham atuado em partido político
nos seis meses anteriores.
Taxa de Gestão - A MP 791 também cria a
Taxa de Gestão de Recursos Minerais (TGRM), que
deve ser paga pelas empresas de mineração até o
dia 30 de abril de cada ano. O texto recebeu mais
de 100 emendas, e o relator acolheu parcialmente
25 delas. A maior parte sugere mudanças na
TGRM.
Leonardo Quintão criou faixas para a
cobrança do tributo, de acordo com o tamanho da
propriedade e do faturamento. A tabela vai de R$
600 a R$ 2,8 milhões, dependendo da fase em que
se encontra o empreendimento mineral (pesquisa,
concessão, licenciamento ou permissão).
A ANM também vai decidir sobre direitos
minerários e outros requerimentos de outorga da
atividade de mineração. Na prática, segundo o
relator, isso vai permitir a regularização de
garimpeiros que atualmente atuam na ilegalidade.
O Brasil tem mais de 8 mil minas em
atividade. Elas geram cerca de 180 mil empregos
diretos e respondem por cerca de 4% do produto

interno bruto (PIB) e por 21% das exportações
brasileiras.
A comissão mista da MP é presidida pelo
senador Lasier Martins (PSD-RS).
Fonte: Agência Senado

CNI e CNT já ameaçam
juízes que não aplicarem
reforma trabalhista
As confederações de empresas da indústria
e dos transportes se preparam para se defender
dos juízes que não pretendem aplicar a reforma
trabalhista aos processos pelos quais são
responsáveis. A lei foi sancionada em julho deste
ano e entra em vigor no dia 11 de novembro, mas
diversos juízes e entidades da magistratura do
Trabalho já anunciaram que não concordam com a
edição da lei nem com as mudanças que ela fez na
CLT.
A CNT, dos transportes, tem orientado as
federações a irem ao Conselho Nacional de Justiça
sempre que se depararem com a “rebeldia” da
magistratura trabalhista. A CNT chama a reforma
trabalhista de “Lei da Modernização Trabalhista”.
A CNI, da indústria, prefere esperar os
posicionamentos dos juízes para estudar as
medidas cabíveis. A entidade cogita ir ao STF com
ações
de
controle
concentrado
de
constitucionalidade, para que os juízes fiquem
vinculados ao que a corte decidir. A medida mais
provável em cogitação pela assessoria jurídica da
CNI
é
uma
ação
declaratória
de
constitucionalidade (ADC), instrumento usado
para pedir que o Supremo declare a conformidade
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de uma lei com a Constituição Federal sem
discutir um caso concreto.
Foram inúmeras as manifestações da
magistratura trabalhista contra a reforma, e a
predisposição de juízes e tribunais de não seguir o
que diz a lei foi deixada clara. Na semana passada,
em evento organizado pela associação dos juízes
do Trabalho (Anamatra), foi aprovado enunciado
com teses contrárias à reforma, considerando-a
inconstitucional e em desacordo com tratados
internacionais assinados pelo Brasil.
Fonte: Consultor Jurídico

Comissão aprova
obrigatoriedade de
realização de audiências
públicas com transmissão
via internet

gestão da administração pública. A medida está
prevista no Projeto de Lei 1869/15, do deputado
Felipe Bornier (PSD-RJ).
O autor argumenta que o projeto reforça a
Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o
Sistema Nacional de Participação Social (SNPS).
Segundo Bornier, o objetivo é incentivar um
mecanismo de participação popular que garanta:
acesso à informação; publicidade e transparência
aos atos administrativos; o direito ao
contraditório; e a regulação dos serviços de
utilidade pública privatizados.
A deputada Flávia Morais (PDT-GO), que
relatou o projeto na comissão, observou que a
internet já tem demonstrado ser eficiente como
instrumento de transparência no setor público e
recomendou a aprovação do texto.
“Aproveitar-se de forma eficaz dos
instrumentos tecnológicos que o mundo
contemporâneo
nos
apresenta
é,
inquestionavelmente, medida que se impõe ao
poder público. Entendo que a proposta está em
perfeita consonância com os princípios que
norteiam a administração pública”, disse.
Tramitação - O projeto será ainda
analisado conclusivamente pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público aprovou proposta que torna
obrigatória a realização de audiências públicas
com transmissão em tempo real pela internet
como mecanismo de participação popular na
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